
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 РІШЕННЯ № 788 
 10.11.2017                                м. Хуст  

Про припинення права постійного 

користування земельною ділянкою  

по вул. Пушкіна, б/н Хустському  

районному суду  

 

        Розглянувши заяву голови Хустського районного суду М.М. Довжанин за вх. 

№1685/02-16 від 23.10.2017 року про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою площею 0,1932 га, по вул. Пушкіна,б/н, кадастровий 

№2110800000:01:007:0024, згідно державного акту на право постійного 

користування земельною ділянкою серії ЯЯ№091321 від 12.04.2005 року,та заяву 

начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в 

Закарпатській області №1686/02-16 від 23.10.2017 року про передачу у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Пушкіна, б/н для будівництва 

адміністративного будинку «Правосуддя», керуючись ст.ст.12, 40, 92, 123 

Земельного Кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», ст. 50 Закону України „Про землеустрій”, Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 14 та 144 Конституції України, п. 34 

п.1 ст. 26, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року №730, та враховуючи висновок 

постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони 

навколишнього середовища, сесія міської ради  

 

в и р і ш и л а :  

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 

0,1932 га, кадастровий №2110800000:01:007:0024 Хустському районному суду, 

Закарпатської області,юридична адреса: м. Хуст, вул. І.Франка,18, згідно 

Державного акту на право постійного користування землею бланк серії ЯЯ 

№091321, зареєстрований у книзі записів державних актів на право постійного 

користування землею за №03:05:0711:00001 від 12 квітня 2005 року 

2. Передати у постійне користування територіальному управлінню Державної 

судової адміністрації України в Закарпатській області, юридична адреса: м. 

Ужгород, вул. Загорська, №30, земельну ділянку площею 0,1932 га по вул. 

Пушкіна,б/н для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 

місцевого самоврядування (будівництво адміністративного будинку «Правосуддя». 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                     В. КАЩУК 

 

                       VI  СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 


